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Een prachtig golvende deken, met mooie in elkaar overvloeiende ripples. Het 
patroon is van Lucy van Attic24. Kies een goede kleurencombinatie en ga ervoor 
zitten. Het simpele patroon ken je vanzelf uit je hoofd, waardoor je je mee kunt 
laten voeren op de heerlijke zee van kleur... 

Dit patroon is ritmisch en eenvoudig, maar ook spannend genoeg om een deken 
lang leuk te vinden. Het geschreven patroon lijkt voor een beginner misschien 
ingewikkeld, maar als je rustig leest en de plaatjes volgt, maak jij zo ook deze zee 
van kleur. 

In naastgelegen foto zie je drie 
kleurencombinaties. De meest linker is de 
Summer Ripple en bestaat uit Rowan Cashsoft 
en Debbie Bliss Cashmerino. Niet alle kleuren 
zijn meer verkrijgbaar, maar wellicht hebben 
jullie toch nog iets aan de kleurnummers: 
Rowan cashsoft DK 501 lilac, rowan cashsoft 
DK 509 lime, rowan cashsoft DK 807 baby 
pink, rowan cashsoft DK 510 orange, rowan cashsoft DK 805 baby blue, rowan 
cashsoft DK 504 baby ice blue, Debbie Bliss Cashmerino DK Raspberry 
18022, Debbie Bliss Cashmerino DK Seablue 18028 en Debbie Blss Cashmerino 
DK dusky pink 18042. 

De middelste kleurencombinatie heet Interlocking Colour Ripple en bestaat 
uit Debbie Bliss Baby Cashmerino, 044 jade, 027  denim, 059 teal, 043 purple, 37 
maroon, 700 red, 047 green, 046 turquoise, 032 mid blue, 060 magenta, 042 
cerise, 023 bright orange, 031 aqua, 002 pale green, 025 celery, 062 mustard, 
063 tangerine, 033 lavender. 

De derde kleurencombinatie heet Coast Ripple. Alle Nederlandse informatie over 
deze deken, evenals schitterende foto's van deze deken vind je op de pagina van 
de Coast Ripple.  

Haakpatroon Ripple Deken 
Maak om te beginnen een lossenketting van 14 
+ 3. Ik kan je sterk aanraden om eerst met een 
klein proeflapje te beginnen, bijvoorbeeld met 
31 lossen. Je kunt dan kijken of het patroon bij 
je past, of je alles snapt en of je de goede 
haaknaald bij je materiaal gebruikt. 

 

http://attic24.typepad.com/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/coast-ripple-deken/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/attic24/coast-ripple-deken/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-deken-kleurenopties.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-1.jpg
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Maak een stokje in de vierde losse vanaf de haaknaald (zie foto boven). Steek 
door beide lusjes van de losse heen! (Een stokje is: draad om naald slaan, naald in 
steek, lusje ophalen door steek heen (3 lusjes op de naald), draad omslaan en 
door twee lusjes heen (2 lusjes op de naald), draad omslaan en door 2 lusjes 
heen). 

De eerste rij stokjes maken in de lossenketting kan voor beginners echt een enorm 
vervelende taak zijn. Ik gaf de eerste paar keer ook bijna op! Je kunt ook al hakend 
stokjes opzetten. 

In naastgelegen foto staat waar je het volgende 
stokje moet maken. Het kan helpen als je de 
lossenketting een beetje draait, zodat je kunt zien of 
je wel door allebei de lusjes van de losse heen gaat. 

 

Zie foto links voor de 
beide lusjes op je haaknaald. 

 

 

Maak 1 stokje in de volgende 4 steken, zodat je in 
totaal 5 stokjes hebt (en de 3-lossen aan het 
uiteinde). 

Nu ga je twee stokjes samenhaken. Je maakt twee 
onaffe stokjes: je slaat de laatste doorhaal van elk 
stokje over en haalt de draad tot slot door de drie lusjes op je naald heen (één 
startlus, één lusje van het eerste stokje en één lusje van het tweede stokje). 

 In stappen doe je dit: Sla de draad om de naald, 
doe de naald door de steek, sla de draad om en 
haal door de steek terug (3 lusjes op de naald). 
Sla de draad om en haal door 2 lusjes (2 lusjes 
op de naald, foto links). 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/verschil-stokjesclusters-stokjesgroepen-en-samengehaakte-stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-6.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-5.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-2.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-3.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-4.jpg
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Sla de draad om de naald en steek in de volgende steek in. Sla de draad om en 
trek terug door de steek (4 lusjes op de naald, foto rechts). 

 

Sla de draad om en haal door twee lusjes (3 
lusjes op de naald over, foto links). 

 

 

 

Sla de draad om en haal door alledrie de lusjes 
op je haaknaald (foto rechts). 

 

Dat hele ding dat je net gemaakt hebt heet 2stokjessamenhaken, of minderen-
met-stokjes. 

Je moet nu in totaal twee van die dingen maken, dus je doet het nogmaals: 

• Sla de draad om de naald, doe de naald door de steek, sla de draad om en 
haal door de steek terug (3 lusjes op de naald). 

• Sla de draad om en haal door 2 lusjes (2 lusjes op de naald). 
• Sla de draad om de naald en steek in de volgende steek in. Sla de draad om en 

trek terug door de steek (4 lusjes op de naald). 
• Sla de draad om en haal door twee lusjes (3 lusjes op de naald over). 
• Sla de draad om en haal door alledrie de lusjes op je haaknaald. 

Gelukt? Oké, laten we doorgaan... 

 

1 stokje in elk van de volgende 4 lossen (foto links). 

 

Je hebt nu "het dal" gemaakt 
van je golfbeweging, waarbij 
de 4 stokjes aan beide zijden 

de zijkanten vormen, en de samengehaakte stokjes het dal. 
Nu is het tijd om "de berg" te maken, waarvoor we gaan 
meerderen... 

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-7.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-8.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-9.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-10.jpg
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...Doe 2 stokjes in de volgende losse. 

Doe 2 stokjes in de volgende losse. 

Deze vier steken zijn de top van de berg, zoals je in naastgelegen foto kan zien. Je 
ziet een V-tje waar twee steken in één losse zitten. 

Het is heel behulpzaam als je weet waar de meerderingen en minderingen horen 
te zitten en hoe ze eruit zien. Op die manier kun je makkelijker fouten spotten en 
oplossen. 

Nadat je 2 keer gemeerderd hebt door 2 stokjes in één losse te doen, is je berg af. 
Je maakt nu 1 stokje in de volgende 4 steken. Daarna werk je twee keer 
tweesamengehaaktestokjes in de volgende twee steken (het dal). Daarna doe je 1 
stokje in elk van de volgende 4 steken. Als het goed is heb je nu nog 1 losse over. 
Maak daar 2 stokjes in. 

 

In het diagram hierboven zie je de steken. (Tr = stokje, 2tr's = twee stokjes in 
dezelfde steek, Chain 3 = 3 lossen, 2trtog = 2samengehaaktestokjes). 

 

  

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-11.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-12.jpg
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Toer 2 (zelfde kleur): 3 lossen. Stokje in 
dezelfde steek. Zie je waar mijn naald zit? 
Daar komt het eerste stokje in. 

 

 

 

 

Nu volg je weer precies hetzelfde patroon: 

• Stokje in elk van de volgende vier steken 
• 2 stokjes samenhaken. 
• Nogmaals 2 stokjes samenhaken. 
• Stokje in elk van de volgende vier steken. 
• 2 stokjes in volgende steek. 

• Nogmaals 2 stokjes in de volgende steek. 
• Stokje in elk van de volgende 4 steken. 
• 2 stokjes samenhaken (minderen dus) 
• 2 stokjes samenhaken (minderen dus) 
• Stokje in elk van de volgende 4 steken. 

Als je bent begonnen met 31 steken, ben je nu aan het eind van de toer, zoals foto 
boven. Nog twee steken te gaan... 

 

Je maakt nu 2 stokjes in de derde beginlosse 
van de vorige toer. Zie je waar de naald zit? 
Daar moeten ze in. 

Deze losse is vaak best strak, dus je kan 
best even moeten friemelen voordat het 
lukt... 

Zie je de V-
vorm die de laatste twee steken samen maken? 
Goed zo! Hecht nu af, keer je werk en hecht aan met 
een nieuwe kleur. 

 

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-13.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-14.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-16.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-15.jpg
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Een nieuwe kleur aanhechten is makkelijk. 
Maak een schuiflus over je haaknaald in de 
nieuwe kleur en maak je laatste steek van 
de vorige toer af door de nieuwe draad al bij 
de laatste stap van de steek te gebruiken. 

Alle toeren vanaf nu zijn precies hetzelfde. 

Toer 3: 3 lossen, 1 stokje in dezelfde steek. 

Maak nu de volgende steken: 

• 1 stokje in elk van de volgende 4 steken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 1 stokje in de volgende 4 steken 
• 2 stokjes in de volgende steek 
• 2 stokjes in de volgende steek 

• 1 stokje in elk van de volgende 4 steken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 1 stokje in elk van de volgende 4 steken 
• 2 stokjes in de derde beginlosse van de vorige toer. 

Dat was het einde van je toer op je proeflapje, nu 
gaan we naar toer 4... 

Toer 4: 
We doen weer precies hetzelfde als in toer 3: 3 
lossen, 1 stokje in dezelfde steek. 

• 1 stokje in elk van de volgende 4 steken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 1 stokje in de volgende 4 steken 
• 2 stokjes in de volgende steek 
• 2 stokjes in de volgende steek 
• 1 stokje in elk van de volgende 4 steken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 1 stokje in elk van de volgende 4 steken 
• 2 stokjes in de derde beginlosse van de vorige toer. 

https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-18.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-19.jpg
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-20.jpg
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WOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! 

Is het gelukt? heb je het gedaan? Heb je genoeg wol 
gekocht om aan de slag te kunnen om een deken te 
maken? Als je het vereenvoudigde patroon wilt lezen 
omdat je al gevorderde haakster bent, of als je het 
patroon wilt printen, volgt hier nog een samengevatte 
uitschrijving. Begin met een veelvoud van 14 lossen, plus 
3 lossen om te keren. (Dus bijvoorbeeld 5 x 14 = 70 + 3 = 

73 lossen). 

Toer 1:  

• 1 stokje in vierde losse vanaf de haaknaald. 
• 1 stokje in elk van de volgende 4 lossen 
• 2 stokjes samenhaken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 1 stokje in elk van de volgende 4 lossen 
• *2 stokjes in volgende losse, 2 stokjes in de volgende losse, 1 stokje in elk van 

de volgende 4 lossen, 2 stokjes samenhaken, 2 stokjes samenhaken, 1 stokje 
in elk van de volgende 4 lossen*. 

Herhaal van * tot * totdat je bij de allerlaatste steek bent, doe 2 stokjes in 
allereerste losse, keer om. 

Toer 2:  

• 3 lossen, stokje in dezelfde steek 
• 1 losse in elk van de volgende 4 steken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 2 stokjes samenhaken 
• 1 stokje in elk van de volgende 4 steken 
• *2 stokjes in de volgende steek, 2 stokjes in de volgende steek, 1 stokje in elk 

van de volgende 4 steken, 2 stokjes samenhaken, 2 stokjes samenhaken, 1 
stokje in elk van de volgende 4 steken* 

Herhaal tussen **, eindig met 2 stokjes in de derde beginlosse van vorige toer. 

Herhaal toer 2 totdat je de gewenste lengte hebt bereikt. 

Heel veel succes en plezier met dit prachtige golfpatroon. Laat je me op Facebook 
of hier weten hoe het met je project gaat? Veel haakplezier! 

http://www.facebook.com/eenmooigebaar/
https://eenmooigebaar.nl/wp-content/uploads/2017/07/Ripple-21.jpg

